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 تقديم

 

 إن

ء نظام اعالمي والشك أن هناك عالقة ترابطية بني طبيعة النظام السيايس وبني طبيعة النظام االعالمي، فالنظام السيايس يهيئ المناخ ويتيح الفرص لنشو

وعندما تختلف األنظمة السياسية تختلف معها عادة األنظمة ،  يعرف االعالم ويحدد شكله ومضمونهلهذا فان النظام السيايس واالجتمايع هو الذي مناسب، و

 .االعالمية

ية طبيعة ومفهوم حر ويمكن أن تتحدد،  اعية التي تولدت يف ذلك المجتمعحرية الصحافة أو االعالم يف أي مجتمع يه امتداد للفلسفة والرؤية االجتمولذلك كانت 

 بما فيها معلومات عن الحكومة التي تحتاجهاووصول وسائل االعالم اىل المصادر  للمعلومات حر التدفق الالمجتمع من خالل  إنفتاح  االعالم من معايري عدة أهمها 

 ...ونشاطها وخططها وأرسارها وتجاوزاتها 

وقام هؤالء الباحثون باستخدام ، يف المجتمعات وصف وسائل االعالم ودورها من خاللها ثالث حاالت يمكن الباحثون وخرباء االعالم العالميون ولقد وضع 

 :االعالمية ته وظيفسان والكلب، لتوضيح هذا الدور وتشبيهات واستعارات مبنية عىل أساس العالقة بني االن

أي وسائل االعالم تسعى ألن تكون رقيبا عىل كل ما يدور يف المجتمع  وتعد هذه الوظيفة امتدادا لمفهوم السلطة الرابعة،(. watchdog)وظيفة كلب المراقبة . 1

 .من مدخالت ومخرجات، بما يف ذلك مراقبة المؤسسات االجتماعية النافذة يف المجتمع

كون يف أشد الحرص عىل وتعني هذه الوظيفة أن وسائل االعالم تقوم بحراسة المؤسسات النافذة يف المجتمع فقط، وت(: guarddog)وظيفة كلب الحراسة . 2

 .متابعة العنارص الطفيلية التي تدخل اىل المجتمع وتعكر صفو ونقاء العالقة القائمة

وتعني أن وسائل االعالم ترتمي يف حضن المؤسسات االجتماعية، دون أن تكون اداة مستقلة، ودون ابداء أي مساءلة للسلطة، ( lapdog)وظيفة الكلب األليف . 3

 .اىل اآلراء واالتجاهات األخرى يف المجتمع وبالذات التي ال تتفق مع مصالح المؤسسات النافذة يف المجتمعودون االلتفات 

أربع وظائف عىل هذا األساس وتوجد  الذي يمثله جمهور وسائل االعالم وتقع وسائل االعالم بني السلطة، التي تمثلها المؤسسات االجتماعية، وبني المواطن،

 .الصحافة كسلطة رابعة، ووظيفة االعالم التوجيهي، ووظيفة االعالم المدين، ووظيفة االعالم االقنايعوظيفة : يه و تعكسها هذه العالقات

 

، يمكن ا
ً
فاعالم السلطة يعني أن االعالم  .اعالم السلطة، وسلطة االعالم: هما  رئيستنينموذجني تندرج تحت يف بالدنا العربية أن الصحافة أو االعالم  لقولوعموما

أما سلطة االعالم فتعني أن االعالم يمتلك سلطة فاعلة يف المجتمع تهيئه لدور يعكس صوت المواطن  .حركه لتحقيق سياساتها وبرامجهاهو أداة يف يد السلطة ت

 .ويحقق يف الشأن العام باستقالل وشفافية بعيدا عن تأثري وضغط المؤسسات االجتماعية

ث التي تراها رضورية إلنارة الرؤية حول المشكالت نرش مجموعة من المقاالت والبحومنظمة الطليعة العربية يف تونس  حول هذا  الموضوع بالتحديد تتوىل

اف يخدم الوطن 
ّ
 وشف

ّ
والمواطن وال يكون أداة العميقة المتعلقة باإلعالم والوظيفة اإلعالمية يف الوطن العريب والحلول الممكنة من أجل إرساء إعالم حّر مستقل

 ...طيعة يف أيدي السلطة أو مؤسسات المال واألعمال 
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 اإلعالم ـ السلطة ـ المال

 مثلث النفوذ وخطاب الصورة

 منذر سليمان. د

 

 

رغم احليز املتنامي الذي حتتله صحافة العامل الثالث أو عامل اجلنوب يف الفضاء اإلعالمي، ما تزال صحافة 
وقد . العامل الصناعي أو عامل الشمال حتتل املوقع الوازن يف صياغة اخلرب وانتشاره على الساحة الدولية

رب والصورة لألحداث اجلارية على املسرح شهد العقد األخري اخرتاقًا واضحًا لإلعالم العربي يف إنتاج اخل
العربي ـ اإلسالمي، بعد أن كان اإلعالم العربي جمرد املتلقي واملروج ملا ينتجه اإلعالم الغربي، عاكسًا 

 .اعتماد املفردات واملصطلحات التي تصوغ اخلطاب الغربي عن أحداث املسرح نفسه
 

 

 العالقة الحاكمة  في حدود: أواًل

 

، لوجدنا أنها ليست بعيدة عن التأثري الرسمي أي
ً
 من حيث التمويل أو لو دققنا يف منظومة اإلعالم الخاص الذي انترش كالفطر عرب الفضائيات المتعددة أخريا

ً
ضا

 
ً
 أن اإلعالم الغر.  اإلدارة، واألصح أن يطلق عليها اإلعالم شبه الرسمي عموما

ً
، ولكن يف هذا ال يعني أبدا

ً
يب الخاص بمنأى عن الجلوس يف أحضان السلطات أيضا

 مع القوى الحاكمة
ً
وصحيح أنه ال يجوز نسخ وتعميم . الغرب تتم العملية عرب واجهة الرشكات والمستثمرني الذني يرتبطون بعالقات عضوية غري مكشوفة غالبا

 بتفكيك ودراسة شكل العالقة بني اإلعالم والمال والسلطة، وإسقاطها عىل كل ال
ً
بلدان بصورة حرفية، لكن يبقى مفتاح تقويم حرية اإلعالم ودوره مرتبطا

 .العالقة القائمة داخل أضلع مثلث السلطة ـ المال ـ اإلعالم

 عىل أن الصحافة الغربية حرة من سطو المال أو تدخل السلطة، 
ً
  يسود انطباع خاطئ غالبا

ً
ألنها تتحرك يف هامش أوسع وتخضع لمنطق المنافسة االقتصادية ِوفقا

ولكننا نعيش يف عالم تسيطر عليه معادلة المال يساوي القوة والنفوذ، ويتم فيه توظيف اإلعالم .) دعه يعمل، دعه يمر (لمتطلبات اقتصاد السوق ومنطق 

تبادلية بني المال والنفوذ، فالمال ينتج السيطرة والنفوذ، كما أن من يتمتع بالسلطة ويحوز عليها يسهل  وتبدو العالقة. لتعزيز السيطرة والنفوذ أو زيادة الرثوة

 .عليه توظيفها إلعادة إنتاج أو تكديس المال يف عالقة تذكرنا بمشهد الباب الدوار
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 يف المقارنة، فصحيح أن اإلعالم األمريكي ليس حكومي
ً
 وال يوجد وزارة لإلعالم يف الواليات المتحدة، كما هو الحال يف معظم الدول ولو أخذنا اإلعالم األمريكي مثال

ً
ا

 من مختلف المراكز الحكومية
ً
 يوميا أو دوريا

ً
والوزارات، ما يفرض  العربية، لكن يتم االستعاضة عن ذلك بمكاتب العالقات العامة الصحافية التي تقدم إيجازا

 للموقف والخطاب الرسمي يف
ً
 واسعا

ً
 .التغطية اليومية لكافة وسائل اإلعالم حزيا

جمعية المراسلني  نجد أحد المؤرشات عىل العالقة غري التصادمية بني السلطة واإلعالم يف الواليات المتحدة، يف صورة تعكسها الحفلة السنوية التي تقيمها

كما حرض عدد من كبار . ، وألقى كلمة فيها9/5/2009التي أقيمت يف وعىل سبيل المثال، حرض الرئيس باراك أوباما الحفلة . المعتمدني يف البيت األبيض

 . مساعديه ومسؤولون حكوميون ووزراء عرب، إضافة إىل عدد كبري من نجوم هوليود
ً
 إىل حضور نشاط سنوي لإلعالميني عيبا

ً
بالطبع ال تعترب دعوة رسميني عموما

مع أهل السلطة وأصحاب  »الدافئة  »رشكات التي تملك تلك المؤسسات، عىل نسج العالقات بحد ذاتها، لكنها تعكس حرص اإلعالميني ومؤسساتهم أو ال

 (.من نجوم هوليود)الشهرة 

القرن المايض كان هناك أما المؤرش األكرث أهمية وداللة عىل طبيعة اإلعالم األمريكي، فيتعلق بتمركز ملكيته يف السنوات األخرية؛ ففي منتصف الثمانينيات من 

صحف )ألف مؤسسة أو منرب إعالمي  33رشكات فقط عىل ما يقدر ب  5رشكة تملك وتسيطر عىل مختلف وسائل اإلعالم األمريكية، بينما تسيطر اآلن  50 حوايل

 (. الخ..يومية، مجالت، راديو، محطات تلفزيونية، دور نرش، رشكات األفالم
 
ربى عىل مؤسسات وشهد العقدان األخريان عمليات اندماج واستحواذ من رشكات ك

بصفقة بلغت ( تايم وارنر)عىل رشكة  aolاستولت  2001ويف عام . مليار دوالر 19بصفقة بلغت  abcعندما استولت ديزين عىل محطة  1991إعالمية، أبرزها عام 

 .مليار دوالر 182قيمتها 

المية تابعة لرشكات أو لديها مصالح تجارية واقتصادية متنوعة، وبالتايل هذه األمثلة تعطينا فكرة عن حالة االحتكار والتمركز التي جعلت من الوسائل اإلع

 عىل هذه المصالح وعائدات اإلعالنات
ً
وتبدو التربعات المالية السخية من هذه الرشكات يف الحمالت . حريصة عىل ضمان توجيه ما يصدر عنها بما ال ينعكس سلبا

فعىل سبيل . المتحدة، أبلغ األدلة عىل العالقة العضوية والتبادلية يف المنافع بني مثلث المال، السياسة، واإلعالم االنتخابية الترشيعية أو الرئاسية يف الواليات

احتلت  nbc: ، أن الرشكات المالكة ألبرز المحطات التلفزيونية األمريكية تربعت لحملته عىل النحو التايل2002المثال، تبني يف حملة الرئيس بوش االنب سنة 

 .23احتلت المركز   abc، و 12فاحتلت المركز  foxاحتلت المركز الثامن، أما   cnnمن قائمة كبار المتربعني،  13ركز الم

 

 حدود المهنية والحرية: اإلعالم: ثانيًا

 

 إن االعالم(الدقة يف نقل الخرب والسلوك المسؤول تجاهه)ترتكز مهنة اإلعالم بالدرجة األوىل عىل 
ً
، فن وصناعة واستخدام الوسائل ، ويمكن القول أيضا

 .ع اإلنساينواألدوات السمعية، المرئية والمكتوبة، الناقلة للجمهور المتلقي يف الفضاء المعلومايت أو ما يشكل شبكة االتصال بني البرش يف المجتم

إحدى منظمات الجمعية العامة لألمم )واالجتمايع  وضعت لجنة حرية اإلعالم التابعة للمجلس االقتصادي1952وقبل أكرث من نصف قرن، وبالتحديد يف عام 

 »عهد الرشف الدويل للصحافيني، ليكون ( المتحدة
ً
للسلوك المهني لكل فرد مكلف بتحري ونقل وإذاعة األنباء وبث المعلومات والتعقيب عليها، أو  «قانونا

 أو بأي طريقة أخرى 
ً
 أو شفهيا

ً
 .من طرق التعبريمعهود إليه يف أن يصف الحوادث الجارية خطيا

 بهذا الميثاق
ً
 ال يلزتم كليا

ً
حكومي أو )فالمؤسسات اإلعالمية، مرئية كانت أم مكتوبة أم مسموعة، عادة ما تكون منحازة إىل طرف سيايس . لكن اإلعالم عموما

 أو عن غري قصد ـ وال. وخاضعة لسلطة مالية ما( خاص
ً
 ما يقع الصحافيون يف فخ االنحياز ـ عمدا

ً
واألمثلة عىل . سيما يف تغطية الحروب واألحداث الجساموكثريا

سبتمرب وحريب أفغانستان والعراق وتعاطيها مع صعود اإلسالم السيايس، عىل /أيلول 11ذلك كثرية يف تغطيات وسائل اإلعالم األمريكية والعربية ألحداث 

 .سبيل المثال ال الحرص

جندت يف وقت ما بعض الصحافيني لكي يقوموا بنشاط تجسيس ))ويكشف تقرير لجنة خرباء تابعة لليونسكو منذ أيام الحرب الباردة، أن بعض الحكومات قد 

دية، وتطلب اللجنة مختبئني وراء عملهم الصحايف، وتسبب هذه الممارسة إلحاق الرضر بسمعة المهنة، وتضع الصحافيني موضع الريبة، وتعرضهم للمخاطر الجس

 ((.ال التجسسمن الصحافيني والمؤسسات الصحافية أن يقاوموا كل محاولة من هذا القبيل، كما تلح عىل الحكومات أن تمتنع عن استخدام الصحافيني يف أعم
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 اإلنترنت مالذ أرحب وتحرر نسبي من القيود: ثالثًا

 

التداول، أحدث ثورة حقيقية يف وسائل االتصال، ألنه جمع بني الصوت والصورة، الكلمة والمشهد،  ورغم أن اإلعالم المريئ، ومنذ دخول التلفزيون إىل مرسح

 . واخترص الزمان والمكان، إال أن الشبكة العنكبوتية قد تكون المساحة أو المالذ األرحب للتعبري، إذا ما قورنت بباقي الوسائل
ً
وربما يعود ذلك إىل بعدها نسبيا

 النخفاض كلفة إنشاء المواقع اإللكورونية اىل بضع مئات من الدوالرات وسهولة القيام بذلكعن الضوابط المبارش
ً
فما . ة التي يضعها رأس المال والسلطة، نظرا

 طبيعة هذه الشبكة وحدودها؟

 جعل التطور التقني المذهل لثورة المعلومات واالتصاالت يف العقود األخرية من الشبكة العنكبوتية العالمية تج
ً
 لمبدأ الفضاء المعلومايت ومرسحا

ً
 حيا

ً
سيدا

 :يتألف من حزمة معقدة ومتشابكة من التفاعالت الرقمية، وأدخلنا يف ما يمكن وصفه بثالثة ميادني للفضاءات السائدة يف العالم اليوم ويه

 .الفضاء الفزييايئ التقليدي: الميدان األول 

 .الفضاء العقيل: الميدان الثاين 

 .الفضاء المعلومايت: الثالميدان الث

ا التعامل معها، وترسي يف هذا الفضاء قوانني الفزيياء التي صاغها نيونت لوصف
َ
ن
ْ
ِلف
َ
عد الفضاء الفزييايئ من أكرث الفضاءات التي أ  .قوانني الجاذبية ي 

 منا قد عاش ضمن فضائه العقيل الذايت، وعايش الكثري من الحاالت العقلية السائ
ً
وقد . دة يف بيئته، دون أن تكون لديه حاجة بمعرفة عنارصه بدقةوال ريب أن كال

جهود حثيثة من الخرباء والمتخصصني يف العلوم العقلية والنفسية والتيارات الفلسفية المختلفة، يف محاولة لفهم اآلليات السائدة ( الفضاء العقيل)بذلت لل 

بإجابة متفق عليها أو مطلقة لوصف تفاصيل ما يحدث يف هذا الفضاء، وعىل الرغم من التطور العلمي  بيد أن هذه المحاوالت لم تظفر. فيه، وسرب ماهية مكوناته

 .الهائل يف النسق المفاهيمي الذي ترتكز إليه هذه العلوم

الفضاء العقيل لكي ( كوننة)عولمة أو أما الفضاء المعلومايت فهو عبارة عن حلقة تحاول جذب الفضاء العقيل إىل الفضاء الفزييايئ عرب معالجة رقمية تسعى إىل 

ويمثل هذا الفضاء . تمتد حدوده عىل عموم رقعة العالم الفزييايئ، من خالل استعارة معاين مفاهيمه التقليدية يف بناء المفاهيم الفريدة للفضاء المعلومايت

ويتم . حة االفوراضية، والمكاتب والكتب الرقمية، والمصارف اإللكورونيةأروقة التسوق، وغرف الدردشة، والسيا: محاكاة رقمية لمفردات العالم الفزييايئ مثل

ثناء إبحارنا يف عباب التعامل مع الوحدات الرقمية المستحدثة التي تتمزي بكونها عبارة عن بيئات افوراضية بالغة التعقيد، عرب مواقع الويب التي نستعرضها أ

 .الفضاء المعلومايت

فاالستفسار عن المكان . المكان والمسافة والحجم والمسار: جديد شأنه شأن الفضاء التقليدي، يتكون من أربعة مكونات رئيسية يهلكن الفضاء المعلومايت ال

ة وترتبط داللة مسالة المساف(. Server)يفتش عن عنوان العقدة المعلوماتية، سواء أكانت موقع ويب، أو عنوان بريد إلكوروين يف خادم من خوادم اإلنورنت 

أما الحجم فتطرح أسئلته حول سعة الموقع للبيانات . بعدد معدات الشبكة المعلوماتية التي تشخص أمام عملية انتقال المعلومات والبيانات بني حاسوب وآخر

تبلغ بنا اىل الموقع الذي والمعلومات، وتحديد الوقت المطلوب لتحميل الملفات يف حواسيبنا الشخصية، ويف تحديد المسار الذي تسلكه المستعرضات، لكي 

 .ينبغي الوصول إليه

علومايت الدائم يف وهكذا نتعامل يف الفضاء المعلومايت مع فضاء شبكايت ال صلة له بالحدود الجغرافية المألوفة، تسوده الحركة الدؤوبة من خالل الفيض الم

توافر أرضية خصبة إلنشاء )وساهمت يف . يتم من خاللها تبادل المعلومات والمعارف لقد تكونت بيئة ثقافية.  تجريدي/ تخييل/جوهر افورايض غري مريئ، غري مادي

 لحوار رقمي بني الحضارات والثقا
ً
 جديدا

ً
 (.فاتمجموعة من الفضاءات التخيلية التي تجمعنا مع اآلخر يف أنساق تواصل متنوعة باتت تشكل موردا
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 وهم الخصوصية والحياد: رابعًا

 

ة وثقافتها تحول العالم المعارص إىل توليفة رمزية من األرقام، وتجىل خطاب جديد يوظف الصورة يف مد جسور التواصل بني المستخدم بفضل الحضارة الرقمي 

 بعد أن برز الخطاب الصوري لت. والعالم الرقمي عرب السطح المريئ ـ البيني الذي يفصل بينهما
ً
داول المفردة وبالطريقة نفسها بدأ الخطاب اللغوي يتضاءل تدريجيا

 لقد تحولنا من النص إىل الصورة، وتضاءلت مفردات الثقافة وتحولت عن النص المنطوق لحساب المتغري المريئ، وأصبحت دقة المشهد الصوري م. المعرفية
ً
عيارا

 .لتحديد فحوى الخطاب المعريف المصاحب للخطاب الصوري

 يلم شتات المثقفني ويجمع تصوراتهم للكون الذي يتعاملون معه، ويساهمون يف تحليل وسينشب عن الحالة الجديدة غياب أمية اللغة بوصفها راب
ً
 متينا

ً
طا

 مكوناته، وتوحد الجميع برباط الخطاب الصوري الذي ال يفتقر إىل أبجدية تختص ببلد دون آخر، األمر الذي سيساهم يف تقليص الهوية الوطن
ً
ية، ويبذر بذورا

 .تراثنا وأصالتنا التي نستمد منها هويتنا الوطنية وعمق خطابنا المعريف جديدة ستنبت مفاهيم غريبة عن

فقد أدت . بهذا المعنى تصبح مسألة االخوراق الثقايف من القضايا الساخنة يف الوقت الراهن. يتم دفعنا إىل إلغاء الثقافة الوطنية إلحالل ثقافة عولمية بال هوية

 يف ترسيخ سلطة االخوراق الثقايف وقدرته عىل التسلل بهدوء اىل أدوات االتصال الحديثة والبث الصويت وا
ً
 فاعال

ً
لمريئ التي ظهرت يف أواسط القرن العرشني دورا

 .عقر دارنا من دون أن تملك الجهات المناهضة أي سلطة لدرء سياسته المنمقة

أو شن هجمات عشوائية للنيل من نتائج االخوراق الملموسة عىل أرض الواقع، بعد أن عجزت المحاوالت إلغالق فوهة  واقترصت المحاوالت عىل توعية الرأي العام،

الويع، وتضييع معالم الربكان الثقايف الهادر القادم من الحضارة الغربية التي تسعى لورسيخ سلطتها عىل البلدان النامية، عرب سلسلة مكثفة من حمالت تغييب 

 .القوميةالهوية 

فة تهيمن عىل ويمكن أن نعّرف االخوراق الثقايف المعلومايت بوصفه آلية معلوماتية تمارس عىل المستخدم المقيم يف المجتمع الرقمي، بواسطة جهات مختل

بدان المقيمة عىل األرض الصلبة عمليات تكييف الويع الفردي للمستخدم، لضمان هيمنة االقتصاد العولمي، ونهجه التسلطي، بعد أن أصبحت مسألة إخضاع األ

َيلة
َ
خ
َ
ت  .مرتهنة بإخضاع النفوس المقيمة يف حدود البيئة الرقمية الم 

 بما يجري عىل سطح الفضاء المعلومايت من تجليات صورية، ونصوص مق 
ً
يمة عىل مواقع ولقد بورشت أعمال تعديل الويع بواسطة آليات التسطيح، وجعله مرتبطا

 أمام الويب، بطريقة تستفز 
ً
االنفعال الذي يحجب العقل، ويغيب الويع يف بوتقة المظهر الصوري الرباق، وبإحكام السيطرة عىل اإلدراك، يصبح الطريق ممهدا

هام جميع تريد الت تعطيل فاعلية العقل، وتكييف المنطق والقيم، وتوجيه ملكة الخيال، وتنميط الذوق، وقولبة السلوك، بما يخدم آلة االقتصاد العولمي التي

 .مفردات الفضاءني الرقمي والتقليدي، وتحويلها إىل عنرص من عنارصها

ة إقصائه عن وخالل هذه المرحلة الطويلة، سيسعى أصحاب هذا التيار إىل ترسيخ وهم الفردية لدى المستخدم، عرب تعميق الشعور بالخصوصية لديه، ومحاول

 .يب وتمزيق مستمرة للصالت الثقافية التي يكون قد أقامها مع الغريالغري، لكي يعمل بمفرده ويمارس سلسلة عمليات تخر

الطبقة، أو الجماعة التي ننتمي وبهذا النهج يكون االخوراق الثقايف ـ الرقمي قد ضمن االجتثاث التدريجي لألطر االجتماعية، وأوارص االنتماء التي تربطنا باألمة، أو 

م الحياد لديه، فيقصيه عن دائرة االلزتام بأية قضية اجتماعية، أو وطنية، أو أخالقية، بحيث تضمن سيادة االستتباع ويف الوقت نفسه، سيبدأ بورسيخ وه. إليها

 قبالة لوحة العرض الرباقة
ً
 .وينتابه شعور بأنه قادر عىل االستغناء عن أي انتماء أو محيط اجتمايع أو هوية أو حتى مسؤولية. الحضاري حيث يقبع المرء وحيدا

متنوع وأدواته فرصة د تكون هذه الصورة الواقعية قائمة من منظور الويع العريب المرغوب، ولكن ميدان الممارسة العملية يتيح لمن يحيط بالمشهد اإلعالمي الق

 .عالة لمجابهتهاالتسخري واالستخدام المبدع لآلليات التقنية والمعرفية نفسها يف سعيه لمجابهة التأثريات السلبية، ال بل إيجاد وسائل ف
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 سلطة اإلعالم 

 وإعالم السلطة

 نارص المطريي

 

والعامل  إشكالية العالقة بني االعالم والسلطة تشغل الكثري من الباحثني يف احلريات الصحافية ودرجات متتع الشعوب بها،
 .العربي خصوصا يشهد اليوم تراجعا يف احلريات االعالمية بسبب اختالل ميزان العالقة بني االعالم والسلطة

 

ء نظام اعالمي والشك أن هناك عالقة ترابطية بني طبيعة النظام السيايس وبني طبيعة النظام االعالمي، فالنظام السيايس يهيئ المناخ ويتيح الفرص لنشو

 .لهذا فان النظام السيايس واالجتمايع هو الذي يعرف االعالم ويحدد شكله ومضمونهمناسب، و

 .وعندما تختلف األنظمة السياسية تختلف معها عادة األنظمة االعالمية

طبيعة ومفهوم حرية االعالم من  ويمكن أن تتحدد. وحرية الصحافة أو االعالم يف أي مجتمع يه امتداد للفلسفة والرؤية االجتماعية التي تولدت يف ذلك المجتمع

 .معايري عدة أهمها انفتاح المجتمع من خالل تدفق حر للمعلومات

 .ووصول وسائل االعالم اىل المصادر والمعلومات التي تحتاجها، بما فيها معلومات عن الحكومة

وقام هؤالء الباحثون باستخدام تشبيهات . يف المجتمعات من خاللهاالباحثون وخرباء االعالم العالميون وضعوا ثالث حاالت يمكن وصف وسائل االعالم ودورها 

 :واستعارات مبنية عىل أساس العالقة بني االنسان والكلب، لتوضيح هذا الدور والوظيفة االعالمية

أي وسائل االعالم تسعى ألن تكون رقيبا عىل كل ما يدور يف المجتمع  وتعد هذه الوظيفة امتدادا لمفهوم السلطة الرابعة،(. watchdog)وظيفة كلب المراقبة . 1

 .من مدخالت ومخرجات، بما يف ذلك مراقبة المؤسسات االجتماعية النافذة يف المجتمع

كون يف أشد الحرص عىل وتعني هذه الوظيفة أن وسائل االعالم تقوم بحراسة المؤسسات النافذة يف المجتمع فقط، وت(: guarddog)وظيفة كلب الحراسة . 2

 .متابعة العنارص الطفيلية التي تدخل اىل المجتمع وتعكر صفو ونقاء العالقة القائمة

وتعني أن وسائل االعالم ترتمي يف حضن المؤسسات االجتماعية، دون أن تكون اداة مستقلة، ودون ابداء أي مساءلة للسلطة، ( lapdog)وظيفة الكلب األليف . 3

 .اىل اآلراء واالتجاهات األخرى يف المجتمع وبالذات التي ال تتفق مع مصالح المؤسسات النافذة يف المجتمعودون االلتفات 

 .وتقع وسائل االعالم بني السلطة، التي تمثلها المؤسسات االجتماعية، وبني المواطن، الذي يمثله جمهور وسائل االعالم
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 .الصحافة كسلطة رابعة، ووظيفة االعالم التوجيهي، ووظيفة االعالم المدين، ووظيفة االعالم االقنايعوتوجد أربع وظائف تعكسها هذه العالقات، يه وظيفة 

، يمكن الحكم أن الصحافة أو االعالم تندرج تحت مظلة من مظلتني رئيستني، هما
ً
 .اعالم السلطة، وسلطة االعالم: وعموما

 .حركه لتحقيق سياساتها وبرامجهافاعالم السلطة يعني أن االعالم هو أداة يف يد السلطة ت

ية بعيدا عن تأثري أما سلطة االعالم فتعني أن االعالم يمتلك سلطة فاعلة يف المجتمع تهيئه لدور يعكس صوت المواطن ويحقق يف الشأن العام باستقالل وشفاف

 .وضغط المؤسسات االجتماعية

تخصصة، يمكن االستنتاج بأن المؤسسات االعالمية تقوم بوظائف عديدة ومتنوعة، حسب طبيعة ومن خالل المراجعات العلمية لألفكار العامة، والدراسات الم

وقد تبنت الدراسات اإلعالمية المتخصصة اربع حاالت او تصنيفات يمكن من خاللها تحديد عالقة وسائل االعالم . الدور المعطى لهذه الوسائل يف المجتمع

 .يه السلطة الرابعة، واالعالم الموجه، واالعالم االقنايع، واالعالم المدينبالمؤسسات االجتماعية، وهذه الحاالت، 

 

 

 

 

 

 العالقة 

 بين اإلعالم والسلطة

 بسام عبدالّرحمن المشاقبة 

 

 السلطة هي القوة أو القوى التي تهيمن 
ّ
هناك أوجه تعاون ما بني اإلعالم والسلطة حيث أن

على مجاعة بشرية وتدير شؤونها بصرف النظر عن تعدد أشكال هذه السلطة وتنوع 
تصنيفاتها ومستوياتها أو اختالف أيديولوجياتها، بينما اإلعالم هو تبادل املعلومات 

 ...جملتمع الواحدواألخبار واآلراء داخل ا

 
 وأن نسلط الضوء عىل إشكالية العالقة ما بينها حتى نصل إىل تشخيص 

ّ
أبرز . هذه العالقةومن هنا ويف صلب الحديث عن العالقة ما بني اإلعالم والسلطة البد

 من اإلشكاليات ما بني اإلعالم والسلطة إّن السلطة نشأت قبل اإلعالم بينما رأى آخرون أنهما نشآ مع بعضهم
ً
ا البعض، واّن اإلشكالية ما بينهما نشأت تاريخيا

 . خالل رسيان عملها وخاصة عندما اتجهت السلطة إىل الهيمنة والسيطرة عىل شؤون الجماعة ومن بني ما هيمنت عليه هو اإلعالم
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بدأت منذ أن جنحت السلطة إىل الهيمنة والسيطرة عىل المجتمع واإلعالم هو جزء من المجتمع  إذن السلطة واإلعالم نشئا مع بعضهما البعض لكن مرحلة االفوراق

مرشوعة واإلعالم  والسبب هو تربير رشعية السلطة ولذلك بدأت العالقة ما بينهما بداية غري متكافئة فالسلطة تريد إثبات ذاتها سواء أكانت مرشوعة أو غري

 الوالء والطاعة لكي ينعم  وظيفته منح الرشعية عىل ترصفات
ً
السلطة فقط وتربير سلوكها أي عىل اإلعالم أن ينحني أمام سجادة السلطة ويسجد أمامها معلنا

 .  بقداستها ويتحول أمام حرضتها إىل بصمجي لتثبيت رشعية السلطة ويمكن توضيح ذلك من خالل قراءة قوانني العالقة ما بني اإلعالم والسلطة

 :بين اإلعالم والسلطة قوانين العالقة 

 

 :يمكن إجمال أبرز القوانني التي لها دور مبارش يف العالقة ما بني اإلعالم والسلطة وتتمثل فيما ييل 

ة وتدعم وجود ارتباط وثيق ما بني وجود سلطة مطلقة يف مجتمع ما وبني قيام اإلعالم يف هذا المجتمع بدور األداة التي تربز وجود هذه السلط: القانون األّول 

 .   رشعيتها وتذود عنها ضد خصومها ومنافسيها وبذلك يتحول اإلعالم من إعالم بمفهومه الحقيقي إىل دعاية

يتقبل غريه بالقناعة ترى ماذا نعني بالدعاية؟ الدعاية يه فن التأثري واإلقناع واإلغراء واإليحاء والورغيب الحيس الذي يمارسه الداعية والسيايس لغرض أن 

 والدعاية أنواعالفكر
ً
 واقتصاديا

ً
 وعسكريا

ً
. منها البيضاء والسوداء والرمادية وأخطرها عىل اإلطالق الرمادية: ية ووجهات نظرة وآراءه وأفكاره وأعماله سياسيا

ية حيث جرى تحول يف العالقة ما بني وقد تّم تطبيقه خالل القرون الوسطى حتى بزوغ حركة التنوير والثورة الصناعية وبروز الحركات الديمقراط: القانون الثاين

تصال الجماهريي السلطة واإلعالم عندما تحولت السلطة من سلطة مطلقة إىل سلطة مقيدة تنبع من اإلرادة الشعبية وقد ترافق ذلك مع بداية ظهور وسائل اال

ل نقله نوعية يف تاريخ العالقة ما 
ّ
. بينهما من خادم للسلطة إىل أداة لنقد السلطة ومراقبتها ومحاسبتهاواالنتقال من مرحلة االتصال المبارش وهذا الدور شك

إلعالم حيث انتقل اإلعالم يف هذه المرحلة من أداة يف يد سلطة واحدة وإنما أداة يف أيدي سلطات أخرى متعددة يف المجتمع بحيث ال يقترص دور ا: القانون الثالث

 . سلطات األخرى يف نقد ومراقبة السلطة الحاكمة ومحاسبتهابالدفاع عن السلطة الحاكمة وإنما ليكون أداة ل

الرسمي وثانيهما وهذا بالطبع يقودنا إىل موضوع فريع هو أنماط اإلعالم حيث ظهر خالل المسرية التاريخية للمجتمعات البرشية نمطان من اإلعالم أّولهما 

 بينما الصوت الخافت والضعيف هو اإلعالم المناوئ للسلطة فهو إعالم مغلوب عىل أمره،  وكان اإلعالم السائد هو إعالم السلطة. المناوئ والمعارض للسلطة

 اكتشاف الطباعة منح واألدىه اّن إعالم السلطة والمقاومة قد عمال مجرد أداة يف أيدي السلطة ويف أيدي المناوئني للسلطة الكل يسعى إىل امتالك اإلعالم فم
ً
ثال

 . ة الناس وكذلك وجد المعارضون يف الطباعة وسيلة لمخاطبة الناس ولمحاربة السلطةالسلطة وسيلة متطورة لمخاطب

لمقاوم إىل إعالم نخلص إىل أّن السلطة سعت إىل امتالك اإلعالم وكذلك المعارضة تسعى إىل امتالك اإلعالم وعندما تمتلك المعارضة السلطة تحول اإلعالم ا

بب التطور التكنولوجي يف مجال رسمي وهكذا دواليك أي تبدأ عملية تربير رشعية السلطة والتنديد بالمعارضة ومن هنا فإّن التطور الذي تحقق لإلعالم جاء بس

سها واستقالل اإلتصال وساهم يف التعددية السياسية يف المجتمعات الغربية وقد أدى تطور وسائل اإلعالم إىل الطابع المؤسيس الضخم لوسائل اإلعالم نف

 عن السلطة بل أصبح سلطة
ً
 عليها اإلعالم عن السلطة ويف مرحلة الحقة لم يكتف اإلعالم بأن يكون مستقال

ً
 . كباقي السلطات رقيبا

طي وبني أي وجود عالقة وثيقة بني التطور الحديث يف تكنولوجيا اإلعالم ونمو الطابع المؤسيس لإلعالم والتعددية السياسية يف المجتمع الديمقرا :القانون الرابع

 من الطابع المؤسيس المستقل لوسائل اإلعالم سيؤدي إىل تحول اإلعال
ّ
م كسلطة مستقلة قائمة تزايد استقالل وسائل اإلعالم عن السلطة واّن االرتباط بني كل

اّن النظام اإلعالمي يف المجتمع ليس سوى تعبري عن النظام "بذاتها من سلطات المجتمع الديمقراطي الحديث ويمكن تلخيص هذه القوانني عىل النحو التايل 

 ".   االجتمايع والسيايس واالقتصادي السائد يف هذا المجتمع

 

 : تطور العالقة بين اإلعالم والسلطة
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ق وتارة تفورس ت العالقة ما بني اإلعالم والسلطة عرب الحقب التاريخية ما بني الشد والجذب فتارة تحدث عالقات ودية ما بينهما وتارة تحدث عمليات طالمّر 

 إلخضاعه والسيطرة عليه، لكن هذه المراحل ال يمكن تعميمها من منطلق أّن نضال 
ً
اإلعالم وانفصاله عن السلطة يف السلطة اإلعالم وتارة تحاول اختطافه تمهيدا

 لهذه العالقات أما يف عالمنا العريب فما زالت العالقة غري سوية ما بني اإلعالم والسلطة وما زالت السل
ً
ا
ّ
طة تهيمن عىل اإلعالم بل المجتمعات الغربية وضع حد

هو جز من خضوع المجتمع برمته، فعندما يخضع اإلعالم للسلطة تخضع  والمجتمع بأرسه سواء بفعل اإلرث العائيل أو السطوة الدينية فخضوع اإلعالم للسلطة

جتمع يف دولة ما الثقافة ويخضع الفكر وتغيب اإلرادة الشعبية ويخضع الربلمان ويخضع القضاء يعني أّن المجتمع انتهى وعىل ذلك ال يمكن أن تسمي هذا الم

 
ً
 .   مجتمعا

 

 :األدوار التي يؤديها اإلعالم في السلطة

  

 :مكن إعطاء تصور كرباليئ لإلعالم التابع الخاضع للسلطة أو اإلعالم الراكع أمام سيقان السلطة وذلك من خاللي

 تربير وجود السلطة -1

 منحها المرشوعية     -2

 اإلشادة بمنجزاتها -3

 التنديد بخصومها  -2

 من قراءة المشهد  وال يمكن أن نسمي هذا اإلعالم باإلعالم بل هو دعاية إعالمية واّن األسلوب الدعايئ هو
ّ
ه البد

ّ
الغالب عىل طبيعة هذه العالقة ومن هنا فإن

 .اإلعالمي منذ نشأته حتى تتعرف عىل طبيعة العالقة ما بني اإلعالم والسلطة عرب الحقب التاريخية السالفة

ن طريق النفخ يف األبواق أو المنادني باألسواق أو الذي ويه تتضمن اإلعالم المبارش بأشكاله المختلفة كاالتصال الشخيص أو الجمعي أو ع: المرحلة الشفهية 

حاكم ويف إبالغ يجوبون الشوارع واألسواق، وكانت هذه الوسائل تستخدم يف أوقات السلم والحرب أو اإلعالمية عن حالة وفاة الحاكم أو سقوطه أو تنصيب ال

 عن الدعاية للحاكم والتغن
ً
ي بأمجاده ومأثره أو عن طريق الرواة أو الشعراء أو القصاصني والخطابة والندوات، سطوة الرعية بأوامر الحكومة وتعليماتها فضال

 .وسيلة اإلعالم القبلية وهو شكل من أشكال السلطة هذا وكانت وظيفة الشاعر بالدرجة األوىل الناطق الرسمي باسم سلطة القبيلة والقصيدة كانت يه بمثابة

ات اإلنسانية يف مختلف المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية وما زال يستخدم يف عالمنا المعارص أّن اإلتصال الشخيص عرفته المجتمع 

نازل واّن استخدام وخاصة يف إلقاء خطب الجمع واألعياد ويف فورة الحمالت االنتخابية حيث يلجأ له المرشح يف االتصال مع الناخبني وخاصة أثناء زيادة الم

 يف العالم العريب بسبب الظروف االقتصادية وسيطرة الدول أو السلطة عىل اإلعالمالتلفز
ً
 .يون يف الدعاية االنتخابية ما زال ضئيال

م عىل الرأي العا ولذلك بسبب انحصار وسائل اإلعالم يف ذلك الوقت فقد هيمن االتصال الشخيص عىل حياة المجتمعات آنذاك، ولذلك كان تأثري االتصال الشخيص

ليد الراسخة ومن ثّم محدود النطاق ووسائله عشوائية سواء بالنسبة للمصدر أو الجمهور المتلقي وكانت وظيفة هذا النط اإلعالمي محصور يف دعم األعراف والتقا

 .تقوية النظام الحاكم المتمثل يف السلطة المطلقة
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 في سلطة اإلعالم

 الكواكبيسالم 

 وطاب من السلبيات 
ّ
حيلو للمتابعني النقديني من العرب عمومًا، ومن يف حكمهم، وصم اإلعالم مبا لذ

التي استقوها من خالل جتربة اخلضوع لنظام استبدادي، أنتج إعالمه احلكومي واخلاص، عرب آليات 
م على عقل املتلقيالتعبري اخلشبية والربوباغندا التي تت

ّ
 . هك

، عندما يتم تعم
ً
صبح ممجوجا ، يف إطار ما تلقفته عقولهم طوال سنوات االستبداد، إال أنه ي 

ً
يمه بأسلوب العارفني وإن أمكن اعتبار هذا النقد القطعي محمودا

، يف ظل األمنوقر. القاطعني الجازمني
ً
عَمم  عند التطّرق إىل اإلعالم يف دوٍل وبالتايل، التشكيك بالوظيفة اإلعالمية، وإن كان رضوريا اطيات العربية، إال أنه ال ي 

رَب  من مآثر وسائل االتصال الحديثة، فقد أصبح وضع مجمل اإلعالم يف خانٍة واحدٍة . تعرف مستوًى ما من التجربة الديمقراطية
َ
عت وبما أن رمي الكالم عىل عواهنه ي 

ج، وبأنهم كشفوا القطبة المخفية يف الوظيفة اإلعالميةهو الميل األعّم لدى من يعتربون غري س  
ّ
 .ذ

دة ألي وسيلٍة إعالمية من خالل الجزم بطريقة الضارب بالرمل بخبايا تمويل هذه أو ت
ّ
كما . لك من الوسائلوقد صار من المكّرر الحديث عن االرتباطات المتعد

هباالبتعاد عن القراءة والتح
ّ
وإضافة إىل التعميم الدائم، والذي يشمل وسائل إعالم تستحق . ليل النقديني الرضوريني للحسم يف أي جزٍم، يف إطار هذا التوج

 يف الحكم، صار لهؤالء 
ّ
م لتقييم إعالم دوٍل عرفت فيها " الخرباء"السلبية يف التقييم، كما سواها ممن يستحق الجدية والتأين

ّ
 متضخ

ٌ
مهنة الصحافة يف اإلعالم ميل

 السيايس منها
ً
الة عىل تأثريها الحقيقي يف المجاالت كافة، وخصوصا

ّ
 من التجارب، ومن الخربات، ومن الوقائع الد

ً
أدت " فضيحة ووترغيت"فإن قلت لهم إن . قرونا

 إىل استقالة رئيس الواليات المتحدة األمريكية، ريتشارد نيكسون، وأرسلته من البيت األبيض بخفي 

دة لإلعالم من خالل الجزم بخبايا تمويل هذه أو تلك من الوسائليتكّر "
ّ
، فهم 1932آب / حنني إىل مزنله الريفي يف أغسطس"  ر الحديث عن االرتباطات المتعد

ى"رسعان ما سيبتسمون باستهزاء واضح، وبنظرة تعاطٍف مع سذاجتك السياسية، ليضيفوا أنه لو لم يكن نيكسون قد 
ّ
 )دي يف واشنطن للويب اليهو" تصد

ً
( مثال

 .لما كانت الفضيحة قد ظهرت من أساسها

 عديدة من أقطار مختلفة من تحقيقاٍت معّمقٍة سنة 
ٌ
 ومجالت

ٌ
، أدت اىل كشف شبكة عالمية للتهّرب الرضيبي، أودت بأسماء 2013وإن أرشت إىل ما قامت به صحف

شريني إىل أن هذه الصحافة مشاهري كثريني يف عالم السياسة إىل المحاكم أو إىل االستقال ة، فسيستمرون يف استهزائهم الذي صار هوية ليتندروا بروايتك، م 

 
ّ
تخّيلة يف أذهانهم التي تعج  عىل مستوى المحافل الم 

ّ
 بسيناريوهات المؤامرة التي تعجب البسطاء مثلك لم تقم بذاك الدور، إال ألن هناك قرارا كونيا، قد اتخذ

ة
ّ
 . الفج

ويف تصّور شامل . افة بأنها سلطة رابعة، فإن الورقيم يأيت لكي تتم مواجهة السلطات الثالث األول، ويه الترشيعية والقضائية والتنفيذيةعند تعريف الصح

 إىل " سلطة مضادة"لتطور دور الصحافة يف المجتمعات الديمقراطية، يميل مارسيل غوشيه إىل االنتقال بالصحافة من 
ً
 إىل وو" ما بعد السلطة"عبورا

ً
السلطة "صوال

لسلطٍة " سلطة مضاّدة"ويف هذا خطر كبري عىل إمكانية استمرار الصحافة، ألنها ستفقد بالتايل دورها األساس، وسبب وجودها، وهو أن تكون . للسلطة" المعادية

ن الصحافة من عنارص السلطة ا. قائمة
ِ
َمك لتي تملكها السلطات الثالث األخريات، فإن من المؤكد وعىل العكس من االعتقاد القائم أن مجرد الوصف بالسلطة سي 

 يعني الحسم بانعدام امتالكها أيا من وظائف السلطات األخرى
ً
 إال سلطة التأثري بمن يقرأ أو يسمع أو . أن تعريف الصحافة سلطة

ً
ويه بالنتيجة ال تملك غالبا

وتؤمن سلطة اإلعالم حسن األداء يف المجتمعات الديمقراطية، من خالل . ات التي زّودته بهايشاهد من المتلقني، ودفعهم إىل اتخاذ القرار المبنّي عىل المعطي

 . إحداث الجدال الالزم بشأن قضايا هذه المجتمعات
ً
ومن المنطقي أن . ومن دونها، هناك خطر يف تجاوز السلطات األخرى حدود وظائفها المنوطة بها دستوريا

حكميشعر السيايس برضورة القيام بالتف  .سري والرشح والتربير الدائم، إن يه قامت بعملها بشكل م 
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. مرافقي رئيس الجمهورية عىل مواطنني يف أثناء تظاهرٍة احتجاجية"  للسلطة" السلطة المعادية"وإىل " ما بعد السلطة"إىل " سلطة مضادة"انتقلت الصحافة من "

وقد توّصل . المرافق، ارتباطاته المختلفة/ إىل إجراء قراءات وتحقيقات استقصائية بشأن المتهمأمىض الفرنسيون صيفهم عىل وقع هذا الملف، وانربت الصحف 

أخريا إىل خبايا عدة، مرتبطة بشخص هذا المرافق، وبصداقاته المشبوهة مع أعضاء من المافيا الروسية، وكذا بعض أزالم أنظمة " ميديابارت"موقع تحقيقات 

 وقد رفضت إدارة ا. رشق أوسطية
ّ
 للتحقق من مصادرها، بما أن القانون الذي ينظم عملها واضح، حيث يحق

ً
 قضائية

ً
لموقع، ونجحت يف فرض هذا الرفض، زيارة

 
ً
مت مديرة أمن رئاسة الوزر. للصحايف أو مؤسسته رفض اإلفصاح عن مصادر معلوماتها إال يف حاالٍت مقيدٍة جدا

ّ
اء ويف جديد ما أدت إليه جهود السلطة الرابعة، قد

 . يف العاصمة الفرنسية استقالتها لتطّرق أحد المقاالت إىل دور ما لعبته يف ملف المرافق إياه من خالل زوجها العسكري

م، ألنهم عىل ثقٍة بأنه لم يكن لهذه الصحافة أن تفضح هذا الملف، إال
ّ
ما  وراء األكمة"ألن  يبتسم هذه اللحظة بعض فقهاء نظرية المؤامرة، مستهزئني بما تقد

 ".وراءها

 

 

 

 

 

 اإلعالم العربي

 سلطةبين السلطة والال  

 محمد قرياط. د

 

حول اإلعالم العربي وموقعه يف املعادلة السياسية  واشكاليات  تثار من حني آلخر قضايا
وهل  ودوره يف صناعة الرأي العام وصناعة القرار وعالقته بالسلطة وهل من سلطة له

 ؟ يستطيع أن يكون سلطة رابعة 
 

ة وكذلك التطورات التي شهدتها الساحة السياسية الدولية يف السنة وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف الثالث من مايو من كل سن

اشكالية مهمة . سبتمرب، كرث الكالم عن اإلعالم العريب وعن قدرته عىل مخاطبة اآلخر وتسويق الصورة الحقيقية للعرب واإلسالم 11الماضية وخاصة أحداث 

ار العام الذي يعمل فيه النظام اإلعالمي العريب، هذا اإلعالم الذي يف حقيقة األمر ما هو إال جزء من ومعقدة يف الوقت نفسه ال يمكننا التطرق لها بمعزل عن االط

والمالحظة األوىل هنا تتمثل يف ان معظم الدول العربية ال يوجد فيها . نظام كيل يتمزي بخصائص ومعطيات قد تقيص هذا النظام اإلعالمي من ان يكون سلطة رابعة

من جهة أخرى، نالحظ ان العالقة بني السلطة واإلعالم يف . ت، فكيف نتكلم عن السلطة الرابعة، إذ اننا يف األساس نتوفر عىل سلطة واحدة فقطفصل بني السلطا

دها فقط، فالكالم حالوطن العريب تسيطر عليها االبوية والزبونية والغموض، بحيث تبقى اآللة االعالمية يف نهاية المطاف تحت ترصف السلطة ويف خدمتها يه و

 من الخيال
ً
 . عن السلطة الرابعة يف غياب الديمقراطية وسلطة القانون واستقاللية القضاء يعترب رضبا
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المستحيالت،  ويف ظل هذه االجواء الغامضة والمشحونة بااللتباس يبقى كذلك الكالم عن مخاطبة اآلخر وتسويق صورة ايجابية وحقيقية عن انفسنا من عالم

ففي منطق الال سلطة يحتاج العالم العريب وأكرث من أي وقت مىض اىل تفعيل نظامه . فشل يف مخاطبة نفسه ومحيطه سيفشل يف مخاطبة اآلخر ال محالةفالذي ي

ق تسيري وادارة تخرجه من اإلعالم العريب اليوم بحاجة اىل آليات واسوراتيجية وطر. االعالمي واىل رسم اسوراتيجية وخطة اعالمية وعربية واضحة الرؤى والمعالم

وقبل الكالم عن اسوراتيجية عىل . اعالم الصالونات والبالط اىل الشارع والواقع والرأي العام، يستطيع من خاللها تحديد مكانة مرموقة له سواء محليا أو عالميا

 مليون نسمة،  280دولة عربية و 22مستوى الوطن العريب بحيثياته وخصائصه ونقاط التشابه واالختالف بني الـ 

 اىل واقع االعالم العريب عىل مستوى كل دولة عربية
ً
والهدف من هذه المقاربة المنهجية هو انه يتعذر الكالم عن اعالم عريب قوي وفعال، إذا كان . دعنا نتطرق أوال

 يفتقر اىل مستلزمات القوة والفعل ويفتقد المصداقية وال
ً
. جرأة يف طرح القضايا الحساسة والمصريية التي تهم الشارعهذا اإلعالم عىل مستوى كل دولة ضعيفا

موية يف أرض الواقع، فمع األسف الشديد نالحظ ان غالبية الدول العربية لم تفلح يف استعمال الجهاز االعالمي كما ينبغي ولم تستغله يف تجسيد مشاريعها التن

 يف ارساء قواعد اإلعالم وإذا نجحت الدول العربية يف استغالل الجهاز االعالمي لتمري
ً
 ذريعا

ً
ر خطاب السلطة ويف فرض اإلعالم العمودي، فإنها فشلت فشال

 صناعة القرار ويف الديمقراطي المسئول، اإلعالم األفقي الذي ينتقد ويحلل ويبني ويرشك الجماهري يف عملية التنمية والمشاركة السياسية وكذلك المشاركة يف

 . تقرير مصريه بنفسه

 ينتظر األوامر ويخاف من تخطي الخطوط الحمراء والمحرماتفاإلعال
ً
 مستسلما

ً
 إذا كان خاضعا

ً
 وحرا

ً
 ومسئوال

ً
 انه حان الوقت . م اليستطيع ان يكون فاعال

ً
نستتج اذا

يف تحديد اسوراتجيية اعالمية عربية  لتحديد األولويات واالسوراتيجيات فيما يتعلق بالجهاز االعالمي واآللة االعالمية عىل مستوى كل قطر عريب قبل االنطالق

من جهة اخرى نالحظ ان اشكالية عالقة السلطة بوسائل االعالم يف الوطن العريب مازالت بحاجة اىل دراسة متأنية واعادة نظر . لمواجهة تحديات االلفية الثالثة

تكشف وتحقق وتستقيص، واذا كانت المؤسسات االعالمية خاضعة رصيحة وجريئة حتى تصبح المؤسسة االعالمية يف الوطن العريب مؤسسة فاعلة، تغري و

القائم . عنىوتابعة ومنفذة فتصبح عملية مواجهة العولمة وتحديات األلفية الثالثة مجرد شعارات خاوية والكالم عن السلطة الرابعة مجرد كالم بدون م

خطوط حمراء ال تحىص وال تعد، كما انه يعاين من نصوص وقوانني ترشيعية تستعمل ضده باالتصال يف الوطن العريب مازال يعاين من قوانني وعقوبات ومحرمات و

عالمية يف بكل سهولة وبساطة، ويف ظل مثل هذه الفضاءات الترشيعية والقانونية المفخخة والمطاطية والمجحفة يف حق الصحايف يتجنب صانع الرسالة اال

اسة، ويتحول من الفاعل المرسل المغرّي اىل السلبي الذي يقرأ ويفربك الواقع والتاريخ وفق معطيات معينة الوطن العريب الموضوعات المهمة والقضايا الحس

 . هذا الصحايف ال يجرؤ عىل قراءة التاريخ واستقصائه وتحليله ونقده وفق متطلبات الشارع ومعطياته الموضوعية يف ارض الواقع. تريض السلطة وتمجدها

كثري ات االعالم العريب يستنتج التناقضات والثغرات الكبرية والمتعددة التي تمزّي هذا االعالم، فالمؤسسة االعالمية العربية مازالت يف الالمالحظ والمحلل لمخرج

لوسائل أو الكادر البرشي امن الدول العربية لم ترق اىل المؤسسة االعالمية بالمعنى الكامل للكلمة، سواء من حيث االدارة أو التسيري أو التنظيم او الهيكلة او 

ففي الكثري من الحاالت نالحظ المساومات والتجاوزات والمتاجرة بالمهنة عىل حساب األصول . او االحورافية او االطار القانوين والترشيعي او الميثاق االخالقي

 تك
ً
 ما تستعمل المؤسسة االعالمية الغراض ومصالح ضيقة جدا

ً
ون يف صالح فئة معينة أو حزب معني أو تيار معني عىل حساب والقوانني واالخالقيات، وغالبا

باسم حرية  الغالبية العظمى من افراد المجتمع، واخر موضة ابتكرتها بعض الفضائيات العربية يه التجريح والتشهري يف بعض الدول العربية دون سواها

. االرض التي تبث منها اذا كانت تبحث بجد عن الكشف عن الحقيقة وتنوير الرأي العام الصحافة وحرية الرأي وحرية التعبري، وهذه الفضائيات نسيت ان تبدأ من

فميثاق الرشف من . ففي الكثري من الدول العربية نالحظ غياب النقابات المهنية الصحافية وجمعيات الصحافيني للدفاع عن المهنة وعن القائمني باالتصال

ية، ومن هنا يورتب عىل كل دولة عربية ان تتبنى فكرة حماية وصيانة الممارسة االعالمية بميثاق رشف اعالمي يضعه االدوات الرضورية لنجاح المؤسسة االعالم

 . الصحافيون المهنيون والمرشفون عىل المؤسسات االعالمية بدون تدخل اية جهة سواء رسمية، حكومية أو خاصة

ى من ورائها مثل المساومات والمزايدات، حيث نالحظ يف بعض االحيان تورط بعض المؤسسات عربيا ميثاق الرشف رضوري لتجنب الدخول يف متاهات الجدو

 من تهدئة االجواء والدعوة للتأين والتبرص واالحتكام للحوار والنقا
ً
فاألمة . ش والمصالحةاالعالمية يف صب الزيت عىل النار لتصعيد المواقف واالزمات بدال

ال نستطيع ان نتكلم عن سلطة رابعة يف غياب . مىض بحاجة اىل وئام وتالحم وانصهار لمواجهة التحديات التي ال تحىص وال تعدالعربية اليوم وأكرث من اي وقت 

ع وإذا أخذنا موضو. الصناعات الثقافية واالنتاج اإلعالمي العريب ومدى قدرته عىل التفاعل مع االنتاج العالمي وعىل تسويق الفكر والصورة الذهنية العربية

ت عىل التكنولوجيا القنوات الفضائية العربية كمثال للخطاب اإلعالمي العريب أو كمثال لمخرجات اآللة االعالمية العربية، نجد ان معظم هذه الفضائيات ركز

. ه بها التدفق اإلعالمي العالمي الغزيروأهملت الرسالة ومعظم هذه الفضائيات تفتقر لخطة والسوراتيجية ولمزيانية النتاج الرسالة اإلعالمية الهادفة التي تواج

تحديات االلفية الثالثة يف مجال االتصال والمعلوماتية . وأصبحت العملية عبارة عن البحث عن المال والشهرة عىل حساب الفعل اإلعالمي اإليجايب والمسئول
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يحتم عليه التحكم يف التطورات التكنولوجية الهائلة يف مجال االعالم  متشعبة ومتعددة وخطرية يف الوقت نفسه، والعالم العريب يجد نفسه اليوم أمام واقع

 واالتصال ومواكبتها، وهذا ال يعني التحكم يف التكنولوجيا دون التفكري يف الرسالة والمحتوى واالنتاج، 

افية والحضارية لألمة العربية وشخصيتها القومية ومواجهة والتحدي الكبري الذي يواجه العالم العريب هو حماية وصيانة الهوية الثق. بعبارة أخرى يف المخرجات

التحدي األكرب الذي يواجه الدول العربية يف مجال اإلعالم هو تحرير هذا . الذوبان يف الثقافة العالمية ـ األمريكية ـ التي ال تعورف بالحدود وال بالقيم وال باآلخر

تحدي يتمثل يف االستغالل األمثل للقدرات والطاقات واالمكانيات المادية والبرشية الرساء قواعد ومستلزمات ال. اإلعالم وتحرير الطاقات والمهارات واالبداعات

كل هذه األمور تتطلب . صناعة اعالمية متطورة رشيدة وفعالة وقوية، تستطيع ان تنافس وان تقنع وأن تسوق االفكار والقيم واألصالة والهوية العربية لآلخرني

قة حث واقامة عالقة متينة وتفاعل وتبادل وحوار رصيح بني السلطة والمؤسسة اإلعالمية والقائم باالتصال والجمهور من أجل ارساء قواعد الثالدراسة والب

مايل، وإذا  أو والمصداقية والفعالية يف األداء، بعبارة أخرى الفصل بني السلطات واستقاللية القضاء واستقاللية المؤسسة اإلعالمية عن كل نفوذ سيايس

 خرجت هذه المؤسسة عن االطار القانوين فإنها تمثل أمام القضاء كغريها من المؤسسات المختلفة يف المجتمع برشط ان يكون هذا القضاء مست
ً
 وعادال

ً
. قال

 االمكانيات المادية والبرشية والمزيانيات التحديات تتطلب االنتاج واعطاء البديل وتأكيد الهوية والذات، وهذه األمور ال تتحقق إال بالدراسة والبحث وتوفري

 من يعرف كيف . «ان فاقد اليشء ال يعطيه»المعتربة حيث 
ً
معركة القرن الحادي والعرشني ستكون معركة إعالمية اتصالية معلوماتية يحسم نتيجتها مسبقا

اء والفعاليستغل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وصناعة المعركة، ومن يوفر جو الحرية والديمقرا
ّ
 .طية لالبداع واالبتكار والحوار الديمقراطي البن

 

 

 

 كيف نحرر صناعة اإلعالم العربية 

 !من التبعية للسلطة؟

 منظمة الطليعة العربية يف تونس

 

تعترب عالقة اإلعالم بالسلطة يف الوطن العربي من أهم العوامل التي أعاقت تطور الصناعة 
العربية لإلعالم واالتصال، فالسلطات العربية حرصت على أن تفرض أسوأ أشكال العالقة بني 
اإلعالم والسلطة وأكثرها ختلفًا وهي عالقة التبعية، فاستخدمت كل الوسائل التي جتعل 

 !فما تأثري هذه العالقة؟.. الم تابعة هلاوسائل اإلع

 
 .ان التاريخ يعلمنا انه كلما زادت تبعية الصحافة ووسائل اإلعالم للسلطات الحاكمة قلت ثقة الجماهري بها وتناقصت مصداقيتها

ذه الوسائل فإن أهم وسائل تطوير الصناعة العربية لإلعالم واالتصال هو التوصل إىل نظرية جديدة للعالقة بني وسائل اإلعالم والسلطة بحيث تضمن له لذلك

 .االستقالل عن السلطة، والحرية يف القيام بوظائفها لصالح المجتمع
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 خرافة الخصومة

القة البد ان نحرر أنفسنا من أرس الكثري من الخرافات، ومن اهمها ان العالقة بني وسائل اإلعالم والسلطة تقوم لكي نستطيع ان نتوصل إىل تصور جديد لهذه الع

تدخل الحكومي يف عىل الخصومة، وان عالقة الخصومة يه الشكل المناسب والمثايل لهذه العالقة حيث سادت نظرية يف الغرب تقوم عىل ان تقييد أية محاولة لل

 .اإلعالم هو الضمان الحقيقي لحرية الصحافةشؤون وسائل 

 يف المجتمع األمريكي حيث سادت رؤية تقوم عىل أن الصحافة البد أن تفتقد الحكومة، وان تضمن حر
ً
 رشعيا

ً
ية تدفق األنباء اكتسب مصطلح الخصومة هذا وضعا

 إىل التحكم يف هذا التدفق، ولذلك فإن كلم
ً
ا كانت الصحافة معارضة للحكومة، وقادرة عىل أن تنتقدها بعنف، وتنقل للمجتمع، بينما تسعى الحكومة دائما

 .استخدام السلطة للمجتمع االخبار والمعلومات التي تحاول الحكومة ان تخفيها كان ذلك يف صالح المجتمع ألنه يحقق الديمقراطية، ويمنع الحكومة من اساءة

 
ً
عىل الكشف عن أية انحرافات يف ممارسة السلطات ألنشطتها، أو أية أعمال ترتكبها قد تكون يف غري  وعالقة الخصومة تعني ان الصحافة يجب ان تعمل دائما

 .صالح المجتمع باعتبار ان الصحافة يه الرقيب عىل الحكومة ويه حارسة المصالح العامة

، وتحول الصحافة إىل وكالة للورويج لقراراتها وتربيرها من ناحية وهناك عالقة رصاع دائم بني الحكومة التي تحاول أن تمنع وصول االخبار والمعلومات للجماهري

يحة يف والصحافة ووسائل اإلعالم التي تقوم بوظيفة مهمة يف المجتمع الديمقراطي يه تشكيل المواطن العارف الذي يستطيع ان يتخذ القرارات الصح

ك فإنه كلما زاد العداء والخصومة بني الصحافة والحكومة زادت امكانيات حصول المجتمع االنتخابات، ويشارك بشكل فعال يف إدارة العملية الديمقراطية، لذل

 .عىل المعلومات، وقامت الصحافة بواجبها يف كشف االنحرافات والفساد

 من مخلفات المايض

تاسع عرش، حتى خالل هذني القرنني كانت هناك الكثري من هذا الشكل من العالقة بالرغم من أنه الشكل المثايل إال انه يعترب من مخلفات القرنني الثامن عرش وال

والفرنسية الكثري  القضايا التي عالجتها الصحافة يف بريطانيا وفرنسا لصالح الحكومة مثل قضية السيطرة عىل الشعوب االخرى، وقد أخفت الصحافة الربيطانية

 .ستعمرةمن المعلومات عن المذابح التي ارتكبتها هذه الدول ضد الشعوب الم

لألفكار  لقد كانت الصحافة تعرف الكثري من المعلومات عن تلك المذابح والمآيس لكنها لم تقم بنرشها، ويف بعض األحيان قامت بتربيرها، والورويج

زائر ومرص والسودان والهند وافريقيا االستعمارية وقامت بدور ال يختلف عن الدور الذي قام الجنود الربيطانيون والفرنسيون الذني كانوا يذبحون األبرياء يف الج

لداخلية يف وآسيا، وعىل ذلك فإن عالقة الخصومة بني الصحافة والحكومة يه مجرد خرافة، ويمكن القول انها قد ظهرت بشكل محدود فيما يختص بالشؤون ا

 .أوروبا وأمريكا خالل القرن التاسع عرش

 عالقة قوية بني اإلعالم والسلطات

ا عرشني فإن عالقة الخصومة يه مجرد قصة اسطورية غري موجودة يف الواقع المعارص، فوسائل اإلعالم يف الواليات المتحدة األمريكية وأوروبأما يف القرن ال

لرشكات ذه االغربية أصبحت تحتكرها مجموعة قليلة من الرشكات متعددة الجنسية التي ترتبط بعالقات قوية، وتبادل للمصالح والمنافع مع الحكومات، وه

 .تصل إىل الجماهري باالشوراك مع الحكومة األمريكية ووكاالت األنباء تحدد أجندة وسائل اإلعالم يف العالم كله، وتتحكم يف تدفق األنباء والمعلومات التي

ة تسيطر فيها هذه الرشكات عىل الجمهور لذلك يرى بني باجد كيان وهو واحد من أهم علماء اإلعالم األمريكيني ان أمريكا تتحول إىل دولة ديكتاتورية شمولي

 .تاتورية الشموليةاالمريكي وتعمل هذه الرشكات كوزارة إعالم ألمريكا وللرأسمالية العالمية، وان عملها ال يختلف عن عمل وزارات اإلعالم يف الدول الديك

، والتي تتطابق مع األجندة السياسية لحكومة الواليات المتحدة وتوضح الكثري من الدراسات أن هذه الرشكات متعددة الجنسيات لها أجندتها السياسية

 .األمريكية

لغرب ووسائل كما توضح حرب الخليج الثانية أن وسائل اإلعالم الغربية بشكل عام واألمريكية بشكل خاص لم تكن مستقلة، وان العالقة بني السلطات يف ا

 
ً
 .اإلعالم قوية جدا
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ية الكثري من المعلومات عن األحداث يف العراق، واستسلمت لتحكم السلطة االمريكية يف المعلومات، ولم تحاول أن تدافع عن لقد أخفت وسائل اإلعالم األمريك

ارات عىل وسائل حقها يف تغطية االحداث ونرش المعلومات، ولم تقم بالدور الذي قامت به يف حرب فيتنام، وذلك نتيجة سيطرة الرشكات االمريكية عابرة الق

 .عالم، فقد تطابقت مصالح هذه الرشكات مع مصالح الحكومة االمريكيةاال

اىل اعاقة  وعىل ذلك فان التمسك بذلك الشكل للعالقة بني الصحافة والسلطة باعتباره الشكل المثاىل الذي يطمح الصحفيون للوصول اليه يمكن ان يؤدى

 مع مع
ً
، واتفاقا

ً
 .طيات العرص، ويمكن ان تزيد قدرتنا عىل تطوير صناعة االعالم واالتصال يف الوطن العريبالبحث عن اشكال جديدة للعالقة اكرث توازنا

 عالقة التبعية

السلبية عىل تطوير  اذا كانت عالقة الخصومة بني الصحافة والسلطة خرافة تتناقض مع الواقع، فان عالقة التبعية ىه عالقة خطرية كان لها الكثري من النتائج

 :العربية، ومن اهم تلك النتائجالصحافة 

 
ً
جازات ال وجود تدهور مصداقية وسائل االعالم العربية، حيث نظرت لها الجماهري العربية باعتبارها اداة السلطة يف التربير، والحديث بشكل مستمر عن ان: أوال

 .لها

تناقض مع الواقع الذي تعيشه الجماهري بنفسها قد جعل الجماهري تتعامل ان حديث الصحافة العربية المستمر عن اعمال الحكومة والدفاع عن قراراتها بشكل ي

لذلك ظهرت بعض التعبريات التي تشري اىل اعتقاد الجمهور بأن الصحافة تكذب، ولعل من اشهر . مع وسائل االعالم باعتبارها وسائل لورويج الكذب الحكومي

 .اي انه بالرضورة غري صحيح «كالم جرايد»هذه التعبريات 

، وكانت تحتاج اىل مصداقية الصحافة ووسائل االعالم، كما حدث يف بداية حرب اكتوبر 
ً
 حقيقيا

ً
، حيث حقق 1933يف بعض الحاالت كانت السلطة تحقق انجازا

، ولم تكن السلطة يف حاجة للدعاية او الكذب
ً
 حقيقيا

ً
ور تنقل هذا االنجاز، وتصور كانت تحتاج اىل وسائل اعالمية يثق فيها الجمه.. الجيش المرصي انجازا

وربما يكون قد تعامل مع .. ولقد كانت المشكلة ان تجربة الشعب المرصي مع صحافته ووسائل اعالمه ال تشجعه عىل ان يصدق. االنتصار بشكل واقعي وحقيقي

 .عالمالحدث بشكل عاطفى وطنى، لكنه كان يحتاج يف تلك اللحظة كما تحتاج الحكومة اىل مصداقية وسائل اال

 المساندة الشعبية

 
ً
صت فيه أدت تبعية الصحافة للسلطة اىل تناقض المساندة الشعبية لحرية الصحافة يف مواجهة الحكومات، فازدادت قوة الحكومات يف الوقت الذى تناق: ثانيا

 .قوة المجتمع المدىن، كما ادى ذلك اىل ضعف المشاركة الجماهريية يف االنتخابات

لصحافة، وعدم ثقة الجمهور فيها شوه صورة الصحافة حيث نظر لها الجمهور كوسيلة حكومية للدعاية ولذلك فلكى يحصل الصحفيون عىل ان تناقض مصداقية ا

سلطة ة جديدة مع الالمساندة الشعبية لحريتهم، وعىل ثقة الجماهري فيما يقدمونه من مضمون يجب ان يكافحوا للتحرر من التبعية للسلطة، ويعملوا لبناء عالق

 .والجمهور، بحيث يجربوا السلطة عىل احورام وظيفتهم كممثلني للجمهور يقومون نيابة عنه بالبحث عن المعلومات لتحقيق حقه يف المعرفة

 تناقص القدرات المهنية

 
ً
ايد كلما زاد مجال الحرية الذي يعملون كان من اخطر نتائج تبعية الصحافة للسلطة ان قدرات الصحفيني العرب المهنية قد تناقصت، فتلك القدرات تزت: ثالثا

 .فيه

المعلومات  لقد عملت السلطات يف الوطن العريب عىل تحويل الصحفيني اىل موظفني لذلك تناقصت قدراتهم عىل المبادرة واالبداع واالستقصاء والبحث عن

 .بها والتطلع اىل التفوق المهني، كما تناقصت ثقتهم يف أنفسهم ويف الوظيفة التي يقومون

هاراتهم هناك فرق بني الموظف والصحفي، لكن السلطات العربية لم تالحظ وىه تتعامل مع الصحفيني كموظفني انها ستكون الخارسة عندما تحتاج اىل م

 .المهنية

 كان يمكن ان يستغلوها لصالح بالدهم لو تعاملوا معها كصحفيني وليس كمو
ً
 .ظفنيويف الكثري من الحاالت اضاع الصحفيون فرصا
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، وكان يمكن اثارة هذه القضية، 1913وعىل سبيل المثال لم تقم الصحافة المرصية بواجبها المهنى يف كشف جرائم ارسائيل، ومذابح االرسى المرصيني عقب عام 

 .وكشف الكثري من المعلومات وشهادات الجنود الذني نجوا من المذابح

، ومحاولة التخفيف من حدة الهزيمة، وكانت السلطة تتحكم يف الصحافة بشكل شل قدرتها عىل كشف لكن الصحافة المرصية كانت مشغولة بتمجيد الزعيم

 .الحقائق او ادارة المناقشة الحرة حول الهزيمة

لشعب لم يكن لكن ا.. ويف الكثري من االحيان كانت السلطات تستخدم الصحفيني التابعني لها للهجوم عىل قوى المعارضة واالتجاهات السياسية والفكرية

دت تبعية الصحافة يصدق هؤالء الصحفيني، وكان لدعايتهم تأثري سلبي عىل صورة الحكومة والدولة، فقد شوهوا صورة دولتهم، وأوضحوا انها دولة ديكتاتورية أ

 جدا من محدودي المواهب، الذني يجيدون للسلطة اىل نفي الكثري من الكفاءات الصحفية التي تتمتع بقدرات صحفية عالية، يف الوقت الذي أتاحت فيه للكثري

هو الذي يتمكن من  النفاق، أن يصبحوا صحفيني، وأن يحصلوا عىل شهرة ال تؤهلهم لها قدراتهم المتدنية يف العمل الصحفي، والمنافق محدود الموهبة والكفاءة

 . انتاج مضمون متمزي مغضوبا عليه من السلطات التي ال تريد هذا النوعالوصول إىل قلب السلطة، بينما يظل الصحفي الذي يعزت بكرامته وموهبته وقدرته عىل

ر عن زمالئهم، وكانوا أتاحت السلطات يف الوطن العريب للكثري من المنافقني أن يحصلوا عىل مناصب يف مجال الصحافة، فأفسدوا الصحافة، وقاموا بكتابة التقاري

فيني الذني ينقلون األخبار التي تقوم أجهزة العالقات العامة بإنتاجها، أو تقوم بكتابتها أجهزة األمن بدون إعادة كان هناك نماذج من الصح. أعداء لحرية الصحافة

 .صياغة بحيث تجذب الجمهور

بونها يف مدح هذه والسلطات تعرف ان الجمهور ال يصدق هؤالء الصحفيني، وال يقرأ األخبار التي تعطيها لهم ليكتبوا أسماءهم عليها، والمقاالت التي يكت

 .السلطات، لكنها يف الوقت نفسه تكره أصحاب الكفاءات

ربة، وكانت هذا المرض من أهم أسباب تخلف الوطن العريب يف كافة المجاالت، فالسلطات الديكتاتورية فضلت المنافقني عىل أصحاب العلم والكفاءة والخ

 .ا سمعتها، وقللوا مصداقيتها، وأعاقوا تطورهاالصحافة من أهم المجاالت التي ظهر فيها المنافقون فشوهو

وتبعيتهم، ويف الصحفيون المنافقون كانوا من أشد أعداء حرية الصحافة فقد أغروا السلطات بتقييد الحرية حتى ال تظهر صحف ووسائل إعالمية تكشف ضعفهم 

ردهم، وقاموا بكتابة التقارير ألجهزة األمن عن زمالئهم، فأصبح كتبة التقارير الوقت نفسه قاموا بإبعاد الصحفيني أو إغراء السلطات بقهرهم أو اعتقالهم أو ط

 .االمنية والمخابراتية هم أصحاب المناصب

ية اإلعالم للسلطة ولذلك فإنه كلما يتاح قدر من الحرية يف أي قطر عريب تظهر كفاءات صحفية عربية، وهذا يشري اىل أن تقييد السلطات لحرية الصحافة، وتبع

 .كان العامل الرئييس يف إعاقة تطور الصحافة واإلعالم يف الوطن العريب

 كرس التبعية

كما أن السلطات  ت،كل ذلك يوضح أنه ال يمكن أن تتطور صناعة اإلعالم يف الوطن العريب دون أن يتم كرس تبعية الصحافة ومحطات اإلذاعة والتليفزيون للسلطا

جمهور العريب صيدا يف الوطن العريب يجب أن تدرك أن تبعية الصحافة لها خطر عليها ألن هذه العالقة تؤدي اىل تناقص تأثري الصحافة عىل الجمهور، وتجعل ال

ة يه البحث عن شكل جديد للعالقة بني اإلعالم ثمينا لوسائل اإلعالم الغربية، وصناعة التسلية األمريكية، ان أهم التحديات التي يجب أن نواجهها بشجاع

 .والسلطة، فعالقة التبعية أعاقت تطور صناعة اإلعالم واالتصال يف الوطن العريب، وأضعفت األمة إعالميا وثقافيا وسياسيا

ع، وال توجد يف الواليات المتحدة األمريكية لكن الشكل الجديد للعالقة ال يمكن ان يكون شكل الخصومة، فهذا الشكل هو قصة اسطورية ال وجود لها يف الواق

 .وأوروبا الغربية، كما تحاول وسائل اإلعالم فيها أن تصور ذلك

 نظرية جديدة

 :لكي نستطيع أن نبني نظرية جديدة للعالقة بني اإلعالم والسلطة يجب ان نبدأ من مجموعة األسس من أهمها

ية االتصال، بل ان محاولة التحكم سوق يف صناعة االتصال سوف تقلل من قدرة هذه الصناعة عىل التطور لم يعد يف استطاعة أية سلطة أن تتحكم يف عمل( 1)

 .بحيث تشبع احتياجات الجمهور
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يف التوصل  بد أن تفكرثورة االتصال أنهت عمليا قدرة السلطات عىل الرقابة ومنع تدفق األنباء للجماهري وحجب الحقائق، لذلك فإن السلطات يف الوطن العريب ال

 .اىل صياغة جديدة لعالقاتها مع الجماهري، وأن تبحث عن وسائل لزيادة رشعيتها عن طريق برامج اإلصالح والديمقراطة واالنتخابات الحرة

أخبارها، التي ستكون جذابة عندما تزيد رشعية يف الوطن العريب فإنها لن تحتاج إىل وسائل التحكم يف وسائل اإلعالم ألن هذه الوسائل سوف تتجه اىل نقل 

لل حاجتها للجماهري، لذلك فإن قيام السلطات يف الوطن العريب بإعادة صياغة وجودها عىل أسس الرشعية والديمقراطية والتعبري عن مطالب شعوبها سيق

اتها الحقيقية، ان حاجة السلطات للتحكم يف وسائل للتحكم يف وسائل اإلعالم، وسوف تزتايد حاجتها لحرية اإلعالم حتى تجذب الجماهري لمتابعة أخبار انجاز

الكفاح لتحقيق اإلعالم سوف تقل عندما تزداد رشعيتها وقدرتها عىل التعبري عن طموحات شعوبها، ولذلك فإن الكفاح لتحقيق حرية الصحافة يجب أن يرتبط ب

 .الديمقراطية واالنتخابات الحرة ومحاربة الفساد

العريب يجب أن تدرك أن وسائل اإلعالم التي تتحكم فيها وتنفق عليها المليارات لم يعد لها تأثري عىل الجماهري، وكثريا ماتؤدي اىل إن السلطات يف الوطن ( 2)

 .كما أن الصحفيني المنافقني ال يصدقهم أحد، ويثريون السخرية من السلطات التي يمجدونها.. زيادة كراهية الجماهري للسلطة ولوسائل اإلعالم

 .وبالمجتمعك فإن السلطات يف الوطن العريب يجب ان تعورف بأن أساليبها القديمة يف التحكم والرقابة والسيطرة عىل وسائل اإلعالم أصبحت ضارة بها لذل

عربية يجب ان تحرص عىل إن وسائل اإلعالم يجب ان تعورف بأن السلطات الرشعية التي تتمتع برضا الجماهري رضورة لصالح المجتمع، وان وسائل اإلعالم ال( 3)

 .تقاللهتماسك المجتمعات وتوحدها، ويه تقوم بهذا الدور من خالل توافر ثقافة مشوركة للمجتمع، والدفاع عن هوية المجتمع وذاتيته الحضارية واس

، وان هذا الدور يجب ان يحورمه المجتمع و
ً
 مهما

ً
 وطنيا

ً
 .السلطةولذلك فإن الصحفيني يجب ان يتفقوا عىل أن لهم دورا

ندما تكون ولذلك فنحن مع السلطات عندما تدافع عن استقالل الوطن وتحمي أرضه، وتعرب عن إرادة شعبه وتحقق مصالحه، وتحمي هويته وآدابه وقيمه، وع

عن المعلومات لصالح المجتمع، سلطات رشعية تلزتم بالديمقراطية وتأيت اىل الحكم عن طريق انتخابات حرة، ويف الوقت نفسه فإن من حق الصحفيني ان يبحثوا 

 .ويقوموا بنرشها، كما ان من حقهم ان ينتقدوا السلطة ويحموا المجتمع من اساءة استخدام هذه السلطة

تخاذ إن الصحافة ووسائل اإلعالم تقوم بدورها لصالح المجتمع عندما تكشف عن انحرافات األشخاص الذني يتولون السلطة وتكشف عدم قدرتهم عىل ا( 2)

 .لقرارات الصحيحة لصالح المجتمعا

التي يقومون باتخاذها ووسائل اإلعالم عندما تقوم بهذا الدور فإنها تخدم السطة، فهي تدفع األشخاص الذني يتولون السلطة اىل التفكري بشكل جاد يف القرارات 

 من الصحافةوالحرص عىل االلزتام بقيم المجتمع ومصالح الدولة، والتقليل من االنحرافات والفساد 
ً
 .خوفا

 من ان تجد نفسها يف مواجهة 
ً
شعب جائع، أو ثورة إن عىل السلطات ان تدرك أنه من األفضل ان تخاف من الصحافة فتتخذ القرارات التي تحقق مصالح الشعب بدال

 .شعبية

سائل اإلعالم يف المجتمع بهدف زيادة قوة الدولة اإلعالمية ان من واجب السلطة حماية مصالح المجتمع التي تتمثل يف توفري كل الفرص لتطوير الصحافة وو( 5)

 .واشباع احتياجات الجمهور للمعرفة

ة يف الوصول لذلك فإن السلطة يمكن ان تتدخل لمنع أية اتجاهات احتكارية من السيطرة عىل صناعة االعالم واالتصال وضمان حقوق كل االتجاهات السياسي

 .ووسائل اإلعالماىل الجماهري باستخدام الصحافة 

المية أو ان تلزتم السلطة بتوفري المعلومات للصحفيني، وضمان حقهم يف الوصول اىل مصادر المعلومات وتغطية األحداث دون تميزي بني الوسائل اإلع( 1)

 .الصحفيني

بالغاء كل القيود القانونية والسلطوية التي تعوق تطور هذه لكي تتمكن الدول العربية من تطوير صناعاتها االعالمية واالتصالية فإن السلطات البد ان تقوم ( 3)

 .الصناعة، فالمحافظة عىل تلك القيود تشكل اعتداء عىل حق المجتمع يف تنمية موارده اإلعالمية وتطويرها

 مسؤولية وسائل اإلعالم
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 جديدة
ً
للكفاح من أهمها تطوير مسؤولية الصحافة ووسائل اإلعالم نحو  إن كفاح الصحفيني العرب لتحقيق حرية الصحافة يجب ان يتطور ويجب ان نفتح آفاقا

يف مقابل ان يحفظ المجتمع حرية الصحافة ويحمي حرية اإلعالم واإلعالميني، .. المجتمع والجماهري بحيث يمكن صياغة عقد اجتمايع بني وسائل اإلعالم والمجتمع

 من الذاتية المهنية للصحفيني، كما انها ستؤدي اىل  يجب ان يلزتم اإلعالميون بالقيام بعدد من الوظائف لصالح
ً
 مهما

ً
المجتمع، وهذه الوظائف تشكل جزءا

 :تحسني صورتهم وتشكل عالقة ايجابية مع الجمهور، ومن أهم الوظائف والواجبات التي يجب ان يلزتموا بها ما ييل

 .لك بالسعى لتغطية األحداث والحصول عىل المعلومات من مصادر متعددة ومتنوعةان يلزتم الصحفيون بالوفاء بحق الجماهري العربية يف المعرفة، وذ( 1)

 .ييلزتم الصحفيون بالدفاع عن استقالل الدولة وحرمة اراضيها يف مواجهة أي عدوان خارجي، وعدم نرش معلومات يمكن ان يستغلها أي عدو خارج( 2)

 .توحدهيلزتم الصحفيون بالعمل عىل تحقيق تماسك المجتمع و(  3)

 .يلزتم الصحفيون بالحفاظ عىل منظومة القيم االخالقية واالجتماعية وعدم إثارة الفنت يف المجتمع( 2)

 .المساهمة يف اإلدارة الديمقراطية للمجتمع عن طريق ادارة المناقشة الحرة بني االتجاهات السياسية والفكرية( 5)

 .أكيد عىل حق الصحافة ووسائل اإلعالم يف النقد وكشف االنحرافات والفسادان يحورم الصحفيون دور السلطة ووظائفها مع الت( 1)

 سوف يزيد قوة الصحفيني يف مواجهة السلطات يف الوطن العريب، ويزنع من أيدي هذه السلطات 
ً
الحجج التي االلزتام بهذه المسؤوليات طواعية واختيارا

  .ه المسؤوليات يمكن ان يزيد احورام الجماهري للصحفيني ويقوي عالقتهم بالجماهريتستخدمها يف تقييد حرية الصحافة، كما ان االلزتام بهذ

  


